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Om de inzameling van de fractie van  TVM en OVE vlot te laten verlopen, stellen wij u voor gebruik te willen maken van 
een boxpallet welke u gratis op uw aanvraag ter beschikking wordt gesteld. Hieronder vindt u enkele montage instructies 
en tips voor het gebruik ervan :  

 

U ontvangt van onze vervoerder een palletbodem met afmetingen 1,00 x 1,20 m samen met 4 korte en 4 lange 
zijwanden. 

 

 

1. Neem een korte en lange zijwand en let er op dat de 

oriëntatiepijlen naar boven gericht zijn. 

2. Schuif beide wanden met de haken in elkaar zodat de 

ijzeren sluiting onder en boven vastzit (cfr detailtekening). 
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3. Neem vervolgens een kleine wand met de oriëntatiepijl 

naar boven gericht en klik deze vast met de haken aan de 
grote zijwand. (De sterretjes verwijzen naar de 
detailtekening afbeelding 2.) 

4. Schuif de lange zijwand tussen de reeds opgebouwde 

zijpanelen. Let steeds goed op dat de oriënteringspijlen 
naar boven gericht zijn en de haken goed vastzitten. (cfr. 
detailtekening afbeelding 2). 
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5. Zet de opgebouwde zijwanden vast met de vier 

klemmen aan de boxpallet.   

 

 

6. Bouw op dezelfde wijze de vier overige zijwanden in elkaar steeds goed lettend dat de oriënteringspijlen naar boven 

staan en klem deze op de onderste zijwanden vast. 

 

 

 

Enkele tips : 

 

- Wij raden u aan te wachten met de opbouw van het tweede gedeelte tot u het eerste gevuld hebt met AEEA. 

- Zet uw boxpallet steeds op een goed bereikbare plaats zodat ze makkelijk en snel door de vervoerder kan 
worden opgehaald. 

- Let er op dat ze steeds op een verharde ondergrond wordt opgesteld zodat ze niet wegzakt. 

- Overlaadt de boxpallet niet en zorg ervoor dat ze steeds voor 85% gevuld is. 

- Zorg dat ze éénmaal opgebouwd ook door de deur gaat. 

 

Wij danken u voor uw aandacht en zien uw transportaanvraag met belangstelling tegemoet. 
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